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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Α' 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

Άξζξν  1
º  

Αληηθείκελν  ηνπ Καλνληζκνύ 

 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ είλαη νη φξνη θαη  ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεκνηηθήο  Δπηρείξεζεο  Ύδξεπζεο  

Απνρέηεπζεο  Παηνλίαο  (Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο). 

 

Άξζξν  2
º 

 

i) Γεληθνί  Όξνη 
1. Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Παηνλίαο (Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο) 

έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ κειέηε, 

θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε 

ην Ν. 1069/80, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. 

2. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο παξέρεη λεξφ κφλν γηα χδξεπζε. 

3. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο παξέρεη λεξφ θαηάιιειν γηα νηθηαθή ρξήζε. Ζ ρξήζε ηνπ 

λεξνχ απηνχ γηα εηδηθνχο βηνκεραληθνχο ή άιινπο ηερληθνχο ζθνπνχο γίλεηαη κε 

επζχλε ηνπ πδξνιήπηε. Αλ γηα ηελ ρξήζε απηή ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο, ν 

πδξνιήπηεο πξνβαίλεη κε ηηο θαηάιιειεο εηδηθέο ηερληθέο θαη ζπζθεπέο ζηελ 

επηζπκεηή βειηίσζε ηνπ. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ έρεη θακία επζχλε, νχηε 

ππνρξέσζε απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηπρφλ πξνθιεζεί απφ ηελ 

αθαηαιιειφηεηα ηνπ παξερνκέλνπ λεξνχ γηα ηελ εηδηθή απηή ρξήζε. 

4. Κάζε πδξνιήπηεο δηθαηνχηαη λα θαηαλαιψλεη νπνηαδήπνηε πνζφηεηα λεξνχ 

ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή φζνπο ηπρφλ 

ζεζπηζηνχλ ζην κέιινλ κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

5. Ζ  Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα, φηαλ ην λεξφ δελ επαξθεί, λα πξνβαίλεη ζε 

ηκεκαηηθέο δηαθνπέο ηεο παξνρήο ζην δίθηπν ή λα παξέρεη λεξφ ζε νξηζκέλεο ψξεο 

θαηά ηελ θξίζε ηεο. Μπνξεί αθφκε λα νξίζεη αλψηαην φξην θαηαλάισζεο γηα 

νηθηαθή ή άιιε ρξήζε. 



6. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ππάξρεη αλάγθε ζπλερνχο πδξνδφηεζεο, πξέπεη ν 

πδξεπφκελνο λα ηελ εμαζθαιίζεη κε ηελ απνζήθεπζε λεξνχ ζε δεμακελή ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν θαηάιιειν ηξφπν. 

7. Σε πεξηπηψζεηο βιάβεο ή επηζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί πηψζε ηεο πίεζεο ή θαη δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο. Ζ 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ έρεη θακία επζχλε γηα βιάβεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε 

κεραλήκαηα ή ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο απφ ην γεγνλφο απηφ, νχηε ππνρξέσζε 

απνδεκίσζεο. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ έρεη επίζεο θακία επζχλε γηα ηπρφλ βιάβεο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ζηηο ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο απφ ηελ αχμεζε ηεο 

πίεζεο ηνπ λεξνχ απφ ην κεδεληθφ κέρξη ην θαλνληθφ επίπεδν, κεηά ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

8. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ηθαλνπνηεί απαηηήζεηο κεγάισλ 

ζηηγκηαίσλ θαηαλαιψζεσλ (ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην 

εηθνζηηεηξάσξν). Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε παξνρή ηνπ λεξνχ θαηαλέκεηαη πεξίπνπ 

νκνηφκνξθα κέζα ζην εηθνζηηεηξάσξν θαη ν πδξνιήπηεο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη 

ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα αηρκήο κέζσ δεμακελήο εμηζνξξφπεζεο – απνζήθεπζεο 

ηνπ. 

9. Γελ ζα γίλεηαη ε νξηζηηθή πδξνδφηεζή ησλ νηθνδνκψλ, αλ κεηά απφ απηνςία, 

δηαπηζησζεί φηη ηα φκβξηα χδαηα ηνπο απνρεηεχνληαη ζην δίθηπν αθαζάξησλ. 

10. Οη θαηαλαισηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, ηνπ Καλνληζκνχ Απνρέηεπζεο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Σε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο ηνπο ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κπνξεί λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή λεξνχ ή 

λα επηβάιιεη πξφζηηκν ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο. Αλ ππάξμεη ππνηξνπή, δηαθφπηεηαη ε παξνρή γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη θαη ηξηψλ κελψλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Ζ δηαθνπή ηεο παξνρήο δελ απαιιάζζεη ηνλ 

πδξνιήπηε απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηε Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ θαηψηαηνπ 

νξίνπ θαηαλάισζεο. 

 

ii) Βαζηθέο έλλνηεο 
1.    Ιδηνθηήηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζεσξείηαη εθείλνο πνπ 

θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπ κε ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δειψλεη φηη είλαη θχξηνο, ςηιφο 

θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο επίζεο θαη εθείλνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ 

έρεη εθδνζεί ε άδεηα νηθνδνκήο θαη ππνγξάθεη ηελ αίηεζε γηα ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ 

κε ην δίθηπν χδξεπζεο ή ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή ηνπ θαη γεληθά ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ εμεηάδεη ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη ηπρφλ δηεθδηθήζεηο πάλσ 

ζην αθίλεην πνπ πξφθεηηαη λα πδξεπηεί, νχηε ή χδξεπζε αθηλήηνπ απνηειεί ζηνηρείν 

απνδεηθηηθφ ηδηνθηεζίαο ππέξ ηνπ αηηνχληνο. 

 

2.  Τδξαπιηθή παξνρή. 
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ησλ αθηλήησλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο   

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δηαθιάδσζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηε 

ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη θαη ηε ζέζε ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο. Ζ δηαθιάδσζε απηή 

νλνκάδεηαη "Παξνρή" θαη ν ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνθαηαβάιεη ηε 

δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο. Απηή αλήθεη κφληκα ζην αθίλεην γηα ηελ χδξεπζε ηνπ 

νπνίνπ ηνπνζεηήζεθε έζησ θαη αλ αιιάμεη  ε θπξηφηεηα ηνπ θαη δελ κεηαθέξεηαη γηα 



ηελ χδξεπζε άιινπ αθηλήηνπ, αθφκα θαη αλ απηφ αλήθεη ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε ή θαη ζην 

ίδην νηθφπεδν. 
 

Οη παξνρέο δηαθξίλνληαη: 

α)  Σε παξνρέο χδξεπζεο θνηλέο κε δηάκεηξν κέρξη 1 ½" ηληζψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα νηθηαθή ρξήζε, φπσο θαηνηθίεο, γξαθεία, θαηαζηήκαηα θαη άιιεο κηθξέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

β)  Σε παξνρέο χδξεπζεο εηδηθέο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ  1 ½ "  ηληζψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αθίλεηα εηδηθνχ πξννξηζκνχ, φπσο λνζνθνκεία, ζηξαηησηηθέο 

κνλάδεο, εξγνζηάζηα, βηνηερλίεο, εθπαηδεπηήξηα θαη άιια θνηλσθειή ηδξχκαηα, 

ηνπξηζηηθέο θαη γεσξγηθέο κνλάδεο θαη άιιεο παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο.  

γ)  Σε ππξνζβεζηηθέο παξνρέο κε δηάκεηξν άλσ ησλ 2 ηληζψλ (50 ρηιηνζηψλ), πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο.  

δ)  Σε εξγνηαμηαθέο παξνρέο, πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ πδξνδφηεζε εξγνηαμίνπ 

θαηαζθεπήο θηηξίσλ. 

3. Γαπάλε ζύλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο ζεσξείηαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο 

παξνρήο (εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ηνπ δηθηχνπ), ελψ ηέινο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

χδξεπζεο ζεσξείηαη ε αμία ηεο παξερφκελεο απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ππεξεζίαο. 

 

4. Ζ ζχλδεζε παξνρήο, ζηελ νπνία δελ έρεη αθφκε ηνπνζεηεζεί  πδξνκεηξεηήο ή έρεη 

αθαηξεζεί απηφο, κε ελσηηθφ ζσιήλα, πδξφκεηξν ή άιιν ηξφπν απφ ηνλ πδξνιήπηε 

ρσξίο λα ηεξεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία, απνηειεί απφδεημε θινπήο λεξνύ θαη 

ηηκσξείηαη κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Β' 

ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άξζξν  3
ν
 

Αγσγνί 

Οη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο δηαθξίλνληαη ζε αγσγνχο εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ, 

θεληξηθνχο ηξνθνδνηηθνχο θαη αγσγνχο δηαλνκήο. 

- Αγσγνί εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ ραξαθηεξίδνληαη νη αγσγνί πνπ 

κεηαθέξνπλ ην λεξφ απφ ηηο πεγέο πδξνιεςίαο κέρξη θαη ηηο δεμακελέο δηαλνκήο. 

- Κεληξηθνί ηξνθνδνηηθνί αγσγνί ραξαθηεξίδνληαη νη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ κε 

δηάκεηξν ίζε ή κεγαιχηεξε  ησλ 200 ρηιηνζηψλ ηνπ κέηξνπ. 

- Αγσγνί δηαλνκήο ραξαθηεξίδνληαη νη αγσγνί πνπ έρνπλ δηάκεηξν κηθξφηεξε 

ησλ 200 ρηιηνζηψλ ηνπ κέηξνπ. 

 

 

 

Άξζξν  4
ν
   

Παξνρέο 

1. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ησλ αθηλήησλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δηαθιάδσζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηε 

ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη θαη ηε ζέζε ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο. Ζ δηαθιάδσζε απηή 

νλνκάδεηαη "Παξνρή" θαη ν ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνθαηαβάιεη ηε 

δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο. Απηή αλήθεη κφληκα ζην αθίλεην γηα ηελ χδξεπζε 

ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηήζεθε έζησ θαη αλ αιιάμεη  ε θπξηφηεηα ηνπ θαη δελ 



κεηαθέξεηαη γηα ηελ χδξεπζε άιινπ αθηλήηνπ, αθφκα θαη αλ απηφ αλήθεη ζηνλ ίδην 

ηδηνθηήηε ή θαη ην ίδην νηθφπεδν. 

2. Οη παξνρέο ηνπνζεηνχληαη θαηά θαλφλα θάζεηα πξνο ηνλ αγσγφ πνπ ηηο ηξνθνδνηεί 

θαη θαηαιήγνπλ ζην θξεάηην ησλ πδξνκέηξσλ. Τν θξεάηην απηφ ηνπνζεηείηαη ζην 

πεδνδξφκην. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηεί θξεάηηα 

πδξνκέηξσλ κέζα ζε πξνθήπηα, εθ’ φζνλ απηά παξακέλνπλ αλνηρηά (αλνηρηέο 

πξαζηέο), θαζψο θαη κέζα ζηηο θαηά πξφζσπν ησλ νηθνδνκψλ ζηνέο, αλ ζην 

πεδνδξφκην θαη κπξνζηά απφ ηε ζηνά, ππάξρνπλ εκπφδηα πνπ απνθιείνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ θξεαηίσλ. 

3. Οη παξνρέο δηαθξίλνληαη: 

α)  Σε παξνρέο χδξεπζεο θνηλέο κε δηάκεηξν κέρξη 1 ½" ηληζψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νηθηαθή ρξήζε, φπσο θαηνηθίεο, γξαθεία, θαηαζηήκαηα θαη 

άιιεο κηθξέο εγθαηαζηάζεηο. 

β)  Σε παξνρέο χδξεπζεο εηδηθέο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ  1 ½ "  ηληζψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αθίλεηα εηδηθνχ πξννξηζκνχ, φπσο λνζνθνκεία, 

ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, εξγνζηάζηα, βηνηερλίεο, εθπαηδεπηήξηα θαη άιια θνηλσθειή 

ηδξχκαηα, ηνπξηζηηθέο θαη γεσξγηθέο κνλάδεο θαη άιιεο παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο.  

γ)  Σε ππξνζβεζηηθέο παξνρέο κε δηάκεηξν άλσ ησλ 2 ηληζψλ (50 ρηιηνζηψλ), πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε ρξήζε ππξνζβεζηηθήο παξνρήο γηα 

χδξεπζε, ε δε ζχλδεζή ηεο κε εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη 

παξάλνκε θαη απφδεημε θινπήο λεξνχ. Κάζε ηδησηηθή ππξνζβεζηηθή παξνρή  έρεη 

ην δηθφ ηεο πδξφκεηξν θαη ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ αγσγφ, ρσξίο λα 

επηηξέπεηαη απ’ απηή ε παξνρή λεξνχ γηα άιιε ρξήζε. 

δ)  Σε εξγνηαμηαθέο παξνρέο, πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ πδξνδφηεζε εξγνηαμίνπ 

θαηαζθεπήο θηηξίσλ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξνρψλ απηψλ απαηηείηαη ε 

ππνβνιή αληηγξάθνπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, γηα πδξνδφηεζε εξγνηαμηαθήο 

παξνρήο. Οη εξγνηαμηαθέο παξνρέο ρνξεγνχληαη κεηά ηελ νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε 

ηνπ ηδηνθηήηε, είλαη πξνζσξηλέο θαη έρνπλ δηάξθεηα δχν εηψλ. Δάλ ζην ρξνληθφ 

απηφ δηάζηεκα δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ είλαη 

δπλαηή, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ζπλνδεπφκελε απφ αληίγξαθν νηθνδνκηθήο 

άδεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, 

ε ηζφρξνλε παξάηαζε ηεο εξγνηαμηαθήο παξνρήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηε Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη λα κεηαηξέςεη ηελ πδξνδφηεζε ηνπ ζε 

θνηλή ή εηδηθή παξνρή. Αλ δηαπηζησζεί φηη αθίλεην πδξνδνηείηαη κε εξγνηαμηαθή 

παξνρή κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ νηθνδνκηθψλ ηνπ εξγαζηψλ, ε Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο κπνξεί λα δηαθφςεη άκεζα ηελ παξνρή λεξνχ θαη λα επηβάιεη πξφζηηκν 

πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο. 

 

Άξζξν  5
ν
  

Μεηαθνξά, κεηαηξνπή, κεηαηόπηζε, αλύςσζε θαη θαηαβίβαζε ηεο Παξνρήο 

 

1. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηε κεηαθνξά, ηε κεηαηξνπή, ηε 

κεηαηφπηζε, ηελ αλχςσζε ή ηελ θαηαβίβαζε ηεο παξνρήο είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ηδηνθηήηε, είηε απηεπάγγειηα, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ ηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ελδερνκέλνπ πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ. 

2. Όηαλ ε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε, 

απηή ζπληάζζεηαη  ζε έληππν πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηα αξκφδηα 



γξαθεία ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη ε εξγαζία εθηειείηαη κε ηε δηαδηθαζία  πνπ  

νξίδεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

3. Όηαλ ε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ γίλεηαη απηεπάγγειηα απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο, ν ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνδερηεί πξνζαξκφδνληαο 

αλάινγα ηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ αθηλήηνπ ηνπ θαη λα πξνβεί ζηελ 

ζχλδεζε ηνπο ζηε λέα ζέζε ηεο παξνρήο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε. Ζ 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ επζχλεηαη αλ απφ ακέιεηα ηνπ ηδίνπ ή ηνπ πξνζιεθζέληνο 

απφ απηφλ ηερληθνχ πξνθιεζεί ε δηαθνπή ηεο χδξεπζεο ηνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

δεκία. 

4. Οη εξγαζίεο γηα ηε κεηαθνξά, ηελ κεηαηφπηζε, ηελ αλχςσζε ή θαηαβίβαζε ηεο 

παξνρήο ή ηελ ηνπνζέηεζε λέαο γίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ.  

5. Οη πξνζσξηλέο παξνρέο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί καθξηά απφ ην αθίλεην, γηα ηελ 

άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ δελ έρνπλ πιήξεο δίθηπν δηαλνκήο, δελ 

κεηαθέξνληαη. Σε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηεζεί αγσγφο δηαλνκήο κπξνζηά ζην 

αθίλεην, θαηαζθεπάδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή απηεπάγγειηα απφ ηε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο λέα παξνρή ζηελ νξηζηηθή ηεο ζέζε, δειαδή ζην πεδνδξφκην 

ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ. Ζ δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο παξνρήο 

βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε. 

 

Α. Μεηαθνξά παξνρήο 

1) Ζ κεηαθνξά ηεο παξνρήο κε δαπάλεο ηνπ ηδηνθηήηε κπνξεί λα γίλεη ηδίσο ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) Σηελ πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηεζεί ζπιιέθηεο γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ, 

φιεο νη ππάξρνπζεο παξνρέο ηνπ αθηλήηνπ κεηαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ζην 

ζπιιέθηε.  

β)  Σε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, επηβάιιεηαη ε 

κεηαθνξά ηεο παξνρήο, γηα λα αληηκεησπηζηεί πγεηνλνκηθφο θίλδπλνο.  

γ)  Ύζηεξα απφ αίηεζε ησλ ηδηνθηεηψλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν. Ζ κεηαθνξά ηεο 

παξνρήο ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη κφλν φηαλ είλαη ηερληθά εθηθηφ θαη δελ 

δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ή 

εκπφδηα ζηελ νκαιή πδξνδφηεζε άιισλ ηδηνθηεζηψλ. 

2) Ζ κεηαθνξά πθηζηάκελεο παξνρήο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηεο νηθνδνκήο θαη ε 

ηνπνζέηεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πδξνκεηξεηψλ, γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ηδηνθηήηε θαη ε δαπάλε  κεηαθνξάο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο.  

3) Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο είλαη ππνρξεσκέλε λα κεηαθέξεη, κε δηθέο ηεο δαπάλεο, ηελ 

παξνρή απφ ην θαηαξγεκέλν παιηφ δίθηπν, ζην λέν πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία.  

4) Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε κεηαθνξά εηδνπνηεί ηνλ 

πδξνιήπηε, ν νπνίνο νθείιεη λα έρεη θαηά ηε κεηαθνξά ηνλ θαηάιιειν ηερλίηε γηα 

ηε ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ θέξεη 

θακία επζχλε αλ ιφγσ ακέιεηαο ηνπ πδξνιήπηε πξνθιεζεί δηαθνπή λεξνχ ζην ίδην 

ή ζε άιιν αθίλεην.  

5) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηαθνξά ηεο παξνρήο γίλεηαη απηεπάγγειηα απφ ηε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κε δαπάλε ηνπ ηδηνθηήηε θαη απηφο αξλείηαη ηελ θαηαβνιή ηεο, 

απηή κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ απηνχ. 

 

 

 



Β. Μεηαηξνπή - Μεηαηόπηζε παξνρήο 

1) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ησλ παιαηψλ παξνρψλ δελ είλαη ζχκθσλεο 

κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, ε Τερληθή Υπεξεζία 

πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο κεηαηξνπέο ηνπο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζσζηή 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο παξνρήο θαη ηνπ πδξνκεηξεηή θαη ε θαλνληθή 

χδξεπζε ηνπ αθηλήηνπ. Ο ηδηνθηήηεο βαξχλεηαη κε ηελ δαπάλε ηεο κεηαηξνπήο θαη 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηελ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ 

αθηλήηνπ ηνπ.   

2) Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαηνπίζεη ζε λέα αζθαιέζηεξε ζέζε 

ηελ παξνρή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε αδηακφξθσηε πεξηνρή θαη  θαηά ηελ θξίζε ηεο 

εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο. Ζ κεηαηφπηζε απηή γίλεηαη κε επηβάξπλζε ηνπ ηδηνθηήηε 

θαη είλαη ππνρξεσηηθή γη’ απηφλ. Ζ κεηαηφπηζε ηεο παξνρήο, εμαηηίαο ηεο 

δηαπιάηπλζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζε βάξνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, γίλεηαη κε δαπάλε 

ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, εθηφο θαη αλ ηελ αλαιάβεη απηφο πνπ εθηειεί ηελ 

δηαπιάηπλζε (Γήκνο θ.ι.π.).   

3) Ζ δαπάλε γηα ηελ κεηαηφπηζε ησλ αγσγψλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο πνπ βξίζθνληαη 

ζε μέλεο ηδηνθηεζίεο, είηε ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο, 

είηε ιφγσ αλάγθεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε, βαξχλεη εμνινθιήξνπ 

ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

 

Γ. Αλύςσζε - Καηαβίβαζε παξνρήο 

1. Ζ κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ έρεη σο ζπλέπεηα  ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

παξνρήο θαη ηνπ θξεαηίνπ ζηε λέα ζηάζκε, είηε  κε αλχςσζε είηε κε θαηαβίβαζε 

απηψλ. Ζ δαπάλε γηα ηελ αλχςσζε ή ηελ θαηαβίβαζε ηεο παξνρήο ιφγσ κεηαβνιήο 

ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ βαξχλεη ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ κεηαβνιή.  

 

 

 

Άξζξν  6
º
 

Τδξνκεηξεηέο 

 

1. Γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ηνπνζεηεί 

πδξνκεηξεηή ζε θάζε παξνρή, ν νπνίνο ζπλδέεη ηελ παξνρή κε ηηο εζσηεξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αθηλήηνπ θαη απνηειεί ηδηνθηεζία ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Ο 

θαηαλαισηήο είλαη ρξήζηεο ηνπ πδξνκεηξεηή θαη βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε 

ζπληήξεζεο θαη αθαίξεζήο ηνπ, ε νπνία θαηαβάιιεηαη κε ηελ κνξθή ελνηθίνπ 

πδξνκεηξεηή, ην χςνο ηνπ νπνίνπ απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο 

Δπηρείξεζεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ. 

2.  Οη πδξνκεηξεηέο ηνπνζεηνχληαη ζε θηβψηην πξνζηαζίαο κέζα ζε εηδηθά θξεάηηα 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο πάλσ ζην πεδνδξφκην, ηα νπνία ν θαηαλαισηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε θαη επζχλεηαη γηα ηελ ηπρφλ 

αιινίσζε ή θζνξά, πνπ πξνθαιείηαη ζ' απηά, ηνπο πδξνκεηξεηέο ή ηνπο ζσιήλεο 

παξνρήο απφ ακέιεηα ή ππαηηηφηεηά ηνπ ηδίνπ ή ηνπ πξνζιεθζέληνο απφ απηφλ 

ηξίηνπ. 

3. Σηηο πνιπθαηνηθίεο ζε θάζε δηακέξηζκα, θαηάζηεκα, γξαθείν, απνζήθε θ.ι.π. θαη 

γεληθά ζε θάζε ηκήκα ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ κε δηαθεθξηκέλε ρξήζε 

αληηζηνηρεί, ππνρξεσηηθά, έλαο ηνπιάρηζηνλ πδξνκεηξεηήο. Ζ ζχλδεζε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ δηαθεθξηκέλσλ θαηά ρξήζε ηκεκάησλ ηνπ ηδίνπ αθηλήηνπ, ή δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ αθηλήησλ κε ηνλ ίδην πδξνκεηξεηή είλαη αληηθαλνληθή  θαη ε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ ή θαη ζε 



αθαίξεζε ηνπ πδξνκεηξεηή κέρξη ηε λφκηκε ηαθηνπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ, θαζψο 

θαη λα επηβάιεη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο Σπκβνπιίνπ.  

4. Καη’ εμαίξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πθηζηακέλσλ παιαηψλ νηθνδνκψλ, φπνπ  γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ησλ επηκέξνπο παξνρψλ, κπνξεί κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο λα επηηξαπεί ε 

πδξνδφηεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαθεθξηκέλσλ θαηά ρξήζε ηκεκάησλ ηνπ ηδίνπ 

αθηλήηνπ, ή δχν ή πεξηζζνηέξσλ αθηλήησλ κε θνηλφ πδξνκεηξεηή. Σηελ πεξίπησζε 

απηή ν ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο θάζε νξηδφληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο  ζα θαηαβάιιεη 

ρσξηζηή εγγχεζε ρξήζεο πδξνκεηξεηή θαη ζε θάζε ηδηνθηεζία ζα ρξεψλεηαη ε 

πάγηα θαηαλάισζε λεξνχ. Ζ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ πνπ ζα θαηαγξάθεηαη ζηνλ  

θνηλφ πδξνκεηξεηή ζα θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ κε δηθή ηνπο επζχλε. 

Γηα ηελ θνηλή θαηαλάισζε νη θαηαλαισηέο ζα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ ν θαζέλαο απέλαληη ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο.  

5. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηνπο πδξνκεηξεηέο ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη λα ηνπο αληηθαζηζηά κε άιινπο, αθφκα θαη δηαθνξεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ή λα πξνζζέηεη κεηξεηέο γηα βνεζεηηθφ έιεγρν. Ο θαηαλαισηήο έρεη 

επίζεο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ηνλ έιεγρν ησλ 

κεηξεηψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

θαη λα θαηαβάιεη ηε δαπάλε ειέγρνπ θάζε κεηξεηή, φπσο απηή θαζνξίδεηαη θάζε 

θνξά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο. Μεηά ηνλ έιεγρν εάλ 

δηαπηζησζεί φηη ν κεηξεηήο ιεηηνπξγεί κε αθξίβεηα ή κε πξνζέγγηζε + -3% ν 

πειάηεο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα ειέγρνπ. Αλ, αληίζεηα, δηαπηζησζεί αληηθαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ κεηξεηή ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ + - 3% ηα έμνδα βαξχλνπλ ηε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο.  

6. Παξεκβάζεηο ζηνλ κεηξεηή απφ ηνλ πδξνιήπηε ή άηνκα ελεξγνχληα γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ζεσξνχληαη σο πξφζεζε θινπήο λεξνχ θαη επηβάιιεηαη ζηνλ 

πδξνιήπηε πξφζηηκν ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Ο πειάηεο νθείιεη λα εηδνπνηεί ηε Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο ζε θάζε πεξίπησζε  πνπ δηαπηζηψλεη αλσκαιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεηξεηή, δηαθνξεηηθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξψζεη ηελ αμία ηεο θαηαλάισζεο 

πνπ θαηαγξάθεθε. Σε πεξίπησζε πνπ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί ν κεηξεηήο, ε 

θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ ζα ππνινγηζηεί γηα νιφθιεξε ηε πεξίνδν αδξαλείαο ηνπ. Ωο 

βάζε ππνινγηζκνχ ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο θαηαλάισζεο πνπ ζεκεηψζεθε 

θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηαλάισζε ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

 

 

Άξζξν  7
º
 

Υώξνο πδξνκεηξεηώλ  

 

1. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ θξεαηίνπ ζηελ πξφζνςε ησλ πδξνδνηνχκελσλ 

αθηλήησλ  γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο.  

2. Ο ρψξνο ησλ πδξνκεηξεηψλ  πνπ βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ησλ νηθνδνκψλ 

ζα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαθιπζζεί απφ λεξά 

ή ιχκαηα ππνλφκσλ, πνπ λα πξνθαινχλ θίλδπλν κνιχλζεσο ηνπ λεξνχ θαη δεκηά 

ζηε δεκφζηα πγεία. Απαγνξεχεηαη αθφκα ε δηέιεπζε ησλ πάζεο θχζεσο αγσγψλ 

απνρέηεπζεο κέζα απφ ην ρψξν πνπ βξίζθνληαη νη πδξνκεηξεηέο.  



3. Οη πδξνκεηξεηέο παξνρψλ πνπ πδξνδνηνχλ ην ίδην αθίλεην 

ηνπνζεηνχληαη ζπγθεληξσκέλα ζε κία ζέζε θαη ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ ίδην 

αγσγφ δηαλνκήο. 

4. Καη’ εμαίξεζε ζε πεξηπηψζεηο θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ είλαη δπλαηή ε 

ηνπνζέηεζε ησλ παξνρψλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζέζεηο, γηα ηελ αλεμάξηεηε 

πδξνδφηεζε ησλ θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζέζεη ππφςε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ε Τερληθή Υπεξεζία ηεο επηρείξεζεο. 

5. Οη πδξνκεηξεηέο παξνρψλ, εάλ ην δεηήζνπλ γξαπηά νη ηδηνθηήηεο ηνπ 

αθηλήηνπ, κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε ηζφγεηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 

πνιπθαηνηθηψλ ή ζε Pilotis, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαζθεπαζηεί 

απφ ηνπο ίδηνπο ληνπιάπη κε κφλσζε έλαληη ηνπ παγεηνχ θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

απξφζθνπηε επίζθεςε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζην ρψξν 

ησλ πδξνκέηξσλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε δηάηαμε ηνπ αγσγνχ απφ ην πεδνδξφκην 

ή ηα φξηα ηνπ δξφκνπ, ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν αγσγφο δηαλνκήο, κέρξη 

ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ θαζψο θαη ε θαηαθφξπθε δηάηαμε 

ηνπνζέηεζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ, θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ 

αθηλήηνπ βάζεη ησλ ηερληθψλ νδεγηψλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, ελψ νπνηαδήπνηε 

θαθνηερλία ή αζηνρία πιηθψλ ζηελ πξναλαθεξφκελε πδξαπιηθή δηάηαμε βαξχλεη 

ηνπο ηδηνθηήηεο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε ζπληήξεζήο ηεο. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηνπνζέηεζε πδξνκέηξσλ ζηελ εζσηεξηθή απηή δηάηαμε, εάλ 

ζεσξεί φηη δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ  έρεη ζέζεη ππφςε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ε ηερληθή ππεξεζία ηεο επηρείξεζεο. Οη ηδηνθηήηεο ππνρξενχληαη λα θξνληίδνπλ λα 

απνρεηεχεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζνχλ νη πδξνκεηξεηέο. Τελ επζχλε 

γηα δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηεο πνιπθαηνηθίαο 

ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, απφ δηαξξνέο ή επεκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

δηαξξνψλ απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, θέξνπλ νη ηδηνθηήηεο ηεο  πνιπθαηνηθίαο.  

6. Τν πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηνλ 

έιεγρν ησλ ελδείμεσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ, ηελ αζηπλφκεπζε ησλ δηθηχσλ ή ηελ 

εθηέιεζε γεληθά θάζε εξγαζίαο ζηηο παξνρεηεχζεηο, δηθαηνχηαη αλεκπφδηζηα λα 

εηζέξρεηαη ζην πδξεπφκελν αθίλεην, κε ηελ παξνπζία ηνπ πδξνιήπηε. 

7. Ο πδξνιήπηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε ζην 

πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλαηηζέκελνπ ζ’ απηφ έξγνπ, ζε πεξίπησζε δε 

άξλεζεο ηνπ δηαθφπηεηαη ακέζσο ε παξνρή κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 

ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

 

 

 

 

Άξζξν 8
ν
  

Δζσηεξηθέο  Δγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζεο 

 

1. Δζσηεξηθέο Δγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο είλαη φιεο νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

αθηλήηνπ πνπ βξίζθνληαη κεηά ην εζσηεξηθφ πξνζαξκνζηηθφ (ξαθφξ) ηνπ 

πδξνκεηξεηή πξνο ηελ πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ, ή γηα πδξνκεηξεηέο κεγάιεο 

δηακέηξνπ κεηά ηελ εζσηεξηθή σηίδα (θιάληδα) ηνπ πδξνκεηξεηή πξνο ηελ πιεπξά 

ηνπ αθηλήηνπ, ή γηα πδξνκεηξεηέο ηνπνζεηεκέλνπο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηεο 

νηθνδνκήο κεηά ηελ επξηζθφκελε ζην πεδνδξφκην θεληξηθή βάλα πξνο ηελ πιεπξά 

ηνπ αθηλήηνπ.  

2. Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππεχζπλνο 

είλαη ν ηδηνθηήηεο. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο επζχλεηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 



εγθαηαζηάζεψλ ηεο κέρξη ην φξην ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.  

3. Τελ επηκέιεηα ηνπ ρψξνπ φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ην θξεάηην ηνπ κεηξεηή έρεη ν 

ηδηνθηήηεο θαη νθείιεη λα ην δηαηεξεί πάληα θαζαξφ θαη πξνζβάζηκν, ψζηε λα είλαη 

επρεξήο ε ιήςε ηεο έλδεημεο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ κεηξεηή απφ ηα ζπλεξγεία ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην θξεάηην πδξνκεηξεηψλ θαιπθζεί  κε 

ρψκαηα ή κπάδα, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο  ηάζζεη ζηνλ ππαίηην πξνζεζκία γηα ηελ 

απνθάιπςή ηνπ  θαη κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο επηβάιιεη ζ΄ απηφλ πξφζηηκν, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη  κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο. Αλ ν 

ηδηνθηήηεο δελ κεξίκλεζε γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ θξεαηίνπ θαη δελ είλαη δπλαηή ε 

ιήςε ηεο έλδεημεο ηνπ πδξνκεηξεηή, ε θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο γίλεηαη θαηά 

ηελ εθηίκεζε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κε βάζε ηηο 

πξνεγνχκελεο ελδείμεηο θαη ν θαηαλαισηήο δελ δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έλζηαζε 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ελδείμεσλ, παξά κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ 

απνθάιπςή ηνπ κεηξεηή  δηαπηζησζεί φηη θαηέγξαςε ιηγφηεξα απφ ηα εθηηκεζέληα  

θπβηθά. 

4. Ζ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε γεληθφ 

δηαθφπηε, ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν πξνο ηνλ κεηξεηή θαη ζε ηέηνηα ζέζε πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ν εχθνινο ρεηξηζκφο ηνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη κεηά ην δηαθφπηε λα 

ππάξρεη θιαπέ αληεπηζηξνθήο, ε ηνπνζέηεζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη κε δαπάλε θαη 

επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε. Αλ ε εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ δελ είλαη 

ζχκθσλε κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

κπνξεί λα κελ πξνρσξήζεη ζηε ζχλδεζε ηεο παξνρήο κε κεηξεηή κέρξη απηά λα 

ηαθηνπνηεζνχλ. 

5. Ζ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ πξέπεη λα πεξλά κέζα απφ 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Ζ ηπρφλ δηέιεπζε εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

απφ μέλε πξνο ην πδξεπφκελν ηδηνθηεζία δελ ππνρξεψλεη ηελ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζε 

δηαθνπή πδξνδφηεζεο. 

6. Οη εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο Τερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΤΔΔ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. Οπσζδήπνηε, φκσο, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε 

ζσιήλα γαιβαληδέ Φ3/4΄΄ ή Φ22 ρηιηνζηψλ πιαζηηθή, έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ζε 

ζπλερή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 10 αηκνζθαηξψλ θαη λα κε δεκηνπξγείηαη 

θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ λεξνχ. 

7. Σε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ πίεζεο εληφο ηνπ δηθηχνπ, ηνχην   

αλαθνηλψλεηαη έγθαηξα ζηνπο θαηαλαισηέο, πξνθείκελνπ λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία 

κέηξα πξνζαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ ζηε λέα πίεζε. 

8. Απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο ζχλδεζε αληιεηηθψλ κεραλεκάησλ ελίζρπζεο ηεο 

πίεζεο κε ηνπο ζσιήλεο χδξεπζεο ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ γξακκή ηνπ κεηξεηή. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε δνρεία 

απνζήθεπζεο (ληεπφδηηα) πξνο απνθπγή κνιχλζεσλ ηνπ λεξνχ θαη βιαβψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Ζ παξεκβνιή δηαθφπηε ή βαιβίδαο 

αληεπηζηξνθήο δελ ζεσξείηαη φηη δηαθφπηεη ηε ζχλδεζε θαη φηη εμαζθαιίδεη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Ζ δαπάλε επηζθεπήο βιαβψλ πνπ 

νθείινληαη ζε επηζηξνθή δεζηνχ λεξνχ είηε απφ ιέβεηεο είηε απφ ζεξκνζίθσλεο, 

βαξχλεη ηνλ ππαίηην πδξνιήπηε. Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε έλσζε εζσηεξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο παξνρέο. Σηελ πεξίπησζε 

απηή ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο. 

9. Απαγνξεχεηαη απφιπηα ε ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, κε παξνρή απφ 



νπνηαδήπνηε άιιε πεγή, έζησ θαη αλ κεζνιαβνχλ βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ή 

δηαθφπηεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο 

πδξνδφηεζεο. 

10. Απαγνξεχεηαη ε γείσζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αθηλήησλ επί ησλ 

πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, έζησ θαη λα γεθπξψλεηαη ε ζέζε ηνπ κεηξεηή. Τν 

δίθηπν ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ εμαζθαιίδεη κεηαιιηθή ζπλέρεηα δεδνκέλνπ φηη 

νη αγσγνί θαη άιια εμαξηήκαηα θαηά κεγάιν πνζνζηφ δελ είλαη απφ πιηθφ αγψγηκν. 

Οη ηδηνθηήηεο είλαη απνθιεηζηηθά θαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη γηα ηελ κε ηήξεζε ηεο 

απαγφξεπζεο απηήο θαη ηα ηπρφλ αηπρήκαηα πνπ πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ή ηξίηνπο, θαζψο θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Οη δεκηέο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο  κ’ απηφ ηνλ απαγνξεπκέλν ηξφπν 

γείσζεο βαξχλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε. Ζ ζρεηηθή δαπάλε επηζθεπήο ρξεψλεηαη ζε βάξνο 

ηνπ. Μέρξη ηελ άξζε ησλ αλσηέξσ ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δηαθφπηεη ή θαη αθαηξεί 

ηελ παξνρή. 

11. Οη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ θαη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

ηνπο ππφγεηνπο ρψξνπο ηεο νηθνδνκήο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζηεγαλφηεηα ησλ 

πεξηκεηξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπο θαη ησλ δηακέζσλ, απφ πιεκκχξα πνπ πηζαλφλ λα 

πξνέξρεηαη απφ δηαξξνέο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, φπσο 

ζηεγαλνπνίεζε θαη εγθαηάζηαζε αληιίαο απηφκαηεο αλαξξφθεζεο. Δπί πιένλ φζνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ππφγεηνπο ρψξνπο θαηαζηεκάησλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ηνπνζεηνχλ ηα επξηζθφκελα ζ' απηνχο  εκπνξεχκαηα θαη ηα δηάθνξα αληηθείκελα 

πάλσ ζε ξάθηα, πνπ λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 30 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ απφ ην 

δάπεδν θαη ηα πεξηκεηξηθά ηνηρία θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαηεξνχλ αληιία 

απηφκαηεο αλαξξφθεζεο.  

12. Οη εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ αθηλήησλ πξέπεη λα ζπληεξνχληαη 

απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη νη πηζαλέο δηαξξνέο ηνπο λα επηζθεπάδνληαη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Σε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο ηεο παξάιεςεο ζπληήξεζεο ή ηεο 

θαζπζηέξεζεο  επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνθαιείηαη  είηε 

άζθνπε θαηαλάισζε λεξνχ είηε δεκηέο ή νριήζεηο ζε ηξίηνπο, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

έρεη ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ παξνρή λεξνχ ή θαη λα αθαηξέζεη ηνλ 

πδξνκεηξεηή ηνπ αθηλήηνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Γ' 

 ΤΝΓΔΗ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ 

 

Άξζξν  9
º
 

Γηαδηθαζία θαη Όξνη ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο 

 

Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλδέζεη ηηο εζσηεξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο  ηνπ αθηλήηνπ ηνπ πειάηε, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή 

αξκνδηφηεηάο ηεο, κε ην δίθηπν χδξεπζεο  γηα ηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ κε ηελ 

αθφινπζε δηαδηθαζία θαη φξνπο: 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην αθίλεην βξίζθεηαη ζε δξφκν, απφ ηνλ νπνίν δηέξρεηαη δίθηπν 

απνρέηεπζεο, ε πξνεγνχκελε ζχλδεζε κε απηφ απνηειεί   πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλδεζε 

ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν χδξεπζεο, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Καη' 



εμαίξεζε γηα ηελ θαηαζθεπή εξγνηαμηαθήο παξνρήο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχλδεζε 

κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε εξγνηαμηαθή παξνρή. 

1. Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν χδξεπζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, ε νπνία 

ζπληάζζεηαη  ζε έληππν πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Ζ αίηεζε 

δηαβηβάδεηαη ζηελ Τερληθή Υπεξεζία ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, ε νπνία, αθνχ 

δηελεξγήζεη ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν, ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο 

ζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ απφ ην Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαιείηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο λα πξνθαηαβάιεη ηε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε. Δάλ ν αηηψλ δελ 

πξνζέιζεη λα εμνθιήζεη  ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

6 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο, ζεσξείηαη φηη επηζπκεί ηελ αθχξσζε 

ηεο αίηεζήο ηνπ θαη απηή ηίζεηαη ζην αξρείν. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ εμακήλνπ 

απαηηείηαη λέα αίηεζε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ κε ην δίθηπν χδξεπζεο.  

2. Ζ ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο εθηειείηαη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κεηά ηελ 

εμφθιεζε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο. Ο Γηεπζπληήο ηεο Δπηρείξεζεο κπνξεί 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα ξπζκίδεη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζε δφζεηο, 

θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην χςνο ηεο πξνθαηαβνιήο. Ζ ζχλδεζε ζηελ 

πεξίπησζε απηή γίλεηαη κεηά ηελ εμφθιεζε ηεο πξνθαηαβνιήο. Τα πνζά ησλ 

δφζεσλ, αλ δελ εμνθιεζνχλ κπνξεί λα ελζσκαηψλνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

θαηαλάισζεο λεξνχ ηνπ αηηνχληα. 

3. Μεηά ηελ εμφθιεζε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαηαζθεπάδεη ηηο παξνρέο λεξνχ 

απφ ην δίθηπφ ηεο κέρξη θαη ην αθίλεην ηνπ πειάηε. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπ κεηξεηή θαη ηε δηαθιάδσζε απφ 

ην δίθηπφ ηεο κέρξη ηε ζέζε ηνπ κεηξεηή, ελψ ε ππφδεημε ηεο απφ ηνλ αηηνχληα έρεη 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ηθαλνπνηείηαη κφλνλ φηαλ είλαη ηερληθά εθηθηφ θαη 

δελ δεκηνπξγεί πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, εθηφο αλ απηή 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα. 

4. Σηηο πνιπψξνθεο νηθνδνκέο ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα  

θαηαζθεπάζεη  φιεο ηηο παξνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 

αηηνχληα, αιιά κφλνλ εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ε αληίζηνηρε δαπάλε.  

5. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πδξνκεηξεηέο ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

ηεο νηθνδνκήο ή ζηελ Politis, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ ζα πξνβαίλεη ζηε ζχλδεζε 

κε ην δίθηπν χδξεπζεο, αλ νη ηδηνθηήηεο δελ θαηαζθεπάζνπλ ληνπιάπη κε κφλσζε 

έλαληη ηνπ παγεηνχ, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ έληππν πνπ παξαιακβάλνπλ 

ελππφγξαθα απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Οη ηδηνθηήηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

επηινγή ησλ πιηθψλ κφλσζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ληνπιαπηνχ. 

6. Σε πεξίπησζε πδξνδφηεζεο κεγάισλ νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ή ζηξαηνπέδσλ, 

φπνπ παξεκβάιιεηαη ηδησηηθφ δίθηπν πξηλ ηελ θαηακέηξεζε ησλ θαηαλαιψζεσλ, ε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη επηπιένλ θεληξηθφ 

πδξνκεηξεηή ζην φξην ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη 

πηζαλέο απψιεηεο ζην εζσηεξηθφ δίθηπν, πνπ ζα ρξεψλνληαη ζηα θνηλφρξεζηα ησλ 

θαηαλαισηψλ, κεηά απφ ελεκέξσζή ηνπο απφ ην Τκήκα θαηαλαισηψλ.   

7. Πξηλ απφ θάζε ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην 

δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη έιεγρν ζηηο εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνδνκήο, γηα λα δηαπηζηψζεη αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, ηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ρνξεγεί θαη ηελ Τερληθή Οδεγία ηνπ Τερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο "ΤΟΤΔΔ 2411/1986 - Δγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα θαη 



νηθφπεδα: Γίθηπα δηαλνκήο θξχνπ - δεζηνχ λεξνχ", φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά. 

Αλ δηαπηζησζεί φηη νη εγθαηαζηάζεηο είλαη ειαηησκαηηθέο, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

δηθαηνχηαη λα κελ πξνβεί ζηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο, κέρξη ηελ επηζθεπή 

ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο απφ ηνλ ηδηνθηήηε. 

8. Μεηά ηε ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη ηελ 

θαηαβνιή ηεο εγγχεζεο ρξήζεο πδξνκεηξεηή απφ κέξνπο ηνπ πδξνιήπηε, ε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή 

πγηεηλφ λεξφ κε βάζε ην ηηκνιφγην πνπ ηζρχεη θάζε θνξά θαη ν θαηαλαισηήο λα 

πιεξψλεη θάζε ηξίκελν ηνλ ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο.  

9. Αλ, κεηά ηε ζχλδεζε, νη θαηαλαιψζεηο μεπεξλνχλ ην φξην αζθαιείαο ηνπ 

αληίζηνηρνπ κεηξεηή, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα λα επέκβεη 

απηεπάγγειηα θαη λα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο θαη κε ηελ θαηάιιειε δηάκεηξν 

κεηαηξνπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε λένπ πδξνκεηξεηή. Ζ δαπάλε ηεο κεηαηξνπήο 

βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε πνπ ππνρξενχηαη επίζεο ζηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο 

εγγχεζεο ηνπ πδξεπφκελνπ. Σε παξνρέο κεγάιεο δηακέηξνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

θαηαλαιψζεηο κηθξφηεξεο απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

κεηξεηή, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη δηθαίσκα λα επέκβεη θαη λα ηνπνζεηήζεη κε 

δαπάλε ηνπ ηδηνθηήηε, πδξνκεηξεηή κηθξφηεξεο δηακέηξνπ θαηάιιειν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνηνχκελε θαηαλάισζε. 

 

Άξζξν 10
º
 

Γηθαηνινγεηηθά ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο  

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε φισλ ησλ αθηλήησλ - εληφο ή εθηφο 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ησλ πφιεσλ ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο  κε ην δίθηπν χδξεπζεο, νη 

ηδηνθηήηεο απηψλ καδί κε ηελ αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα:  

1.   Γηα λα ηνπνζεηεζεί λέα παξνρή χδξεπζεο ε αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη, θαηά 

πεξίπησζε, απφ ηα αθφινπζα: 

 Δθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα λέα νηθνδνκή ή παιηά νηθνδνκή πνπ επηζθεπάζηεθε:                                                                                                  

α) Φσηνηππία ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

β) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο ζηελ πεξηνρή,  απφδεημε απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο ή παξάιιειε αίηεζε γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο.  

γ) Φσηνηππία ηεο θάηνςεο ηνπ ηζνγείνπ ή ηεο PILOTIS ηεο πνιπψξνθεο 

νηθνδνκήο, ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο ηζφγεηαο θαηνηθίαο πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπλδεζεί. 

 Δθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα θηίζκα πνπ αλεγέξζεθε πξηλ  ην 1955:  

α) Έγγξαθν  απφ ηελ πνιενδνκία, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ειηθία ηνπ 

θηίζκαηνο θαη ε δπλαηφηεηα πδξνδφηεζήο ηνπ. 

β) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο ζηελ πεξηνρή,  απφδεημε απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο, ή παξάιιειε αίηεζε γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο.  

Σηελ πεξίπησζε απηή ε αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε δηαβηβάδεηαη ζην Γξαθείν 

πειαηψλ ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα ζπληήξεζεο, εμεηάδνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ή κε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο, αλ ππάξρεη ζχλδεζε ή  

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, αλ έρεη εμνθιεζεί ε δαπάλε 



ζχλδεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηεο αίηεζεο πνπ θξίλεηαη  ζθφπηκν. Μεηά ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ θνζηνιφγεζε θαιείηαη ν πδξνιήπηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ηαθηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηηζηεί ε θαηαζθεπή ηεο παξνρήο. 

2. Γηα λα ηνπνζεηεζεί εξγνηαμηαθή παξνρή χδξεπζεο ε αίηεζε πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ θσηνηππία ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη ζπλέλσζε νηθνπέδσλ  κηα απφ ηηο ππάξρνπζεο 

παιηέο παξνρέο, κεηαηξέπεηαη ζε εξγνηαμηαθή. 

Ζ κεηαηξνπή ηεο εξγνηαμηαθήο παξνρήο ζε θαλνληθή θαη  ε θαηαζθεπή ησλ 

ππνινίπσλ παξνρψλ ηεο ίδηαο νηθνδνκήο, πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

 Ζ εξγνηαμηαθή παξνρή πδξνδνηείηαη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε νηθνδνκηθή άδεηα ηεο νηθνδνκήο. 

3. Γηα λα ηνπνζεηεζεί παξνρή γηα εηδηθή δξαζηεξηόηεηα ε αίηεζε πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

α) Φσηνηππία νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

β) Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. 

γ) Τεθκεξησκέλε αλάιπζε ηεο κέγηζηεο θαη ηεο κέζεο αλά εκέξα απαηηνχκελεο 

πνζφηεηαο λεξνχ γηα ηελ εηδηθή απηή δξαζηεξηφηεηα. 

δ) Αληίγξαθν δήισζεο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο ή αληίγξαθν εηαηξηθνχ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

ε) Φσηναληίγξαθν κίαο ζειίδαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ επαγγεικαηία κε ζρεηηθή 

ζεψξεζε απφ ηελ εθνξία. 

ζη) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο ζηελ πεξηνρή,  απφδεημε απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο ή παξάιιειε αίηεζε γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν 

απνρέηεπζεο.  

 Γηα ηηο αηηήζεηο εηδηθψλ παξνρψλ απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ εθάζηνηε 

πθηζηάκελε επηρεηξεζηαθή ηεο δπλαηφηεηα θαη κπνξεί λα ζέηεη αλάινγνπο φξνπο 

θαη πεξηνξηζκνχο. 

4. Γηα λα ηνπνζεηεζεί πξνζσξηλή παξνρή ε αίηεζε πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ: 

α)   Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

β)   Βεβαίσζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ή άδεηα πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο. 

γ  Καηάζεζε ρξεκαηηθήο εγγχεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο εληαία γηα φιεο ηηο 

παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε θαη 

νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε ηεο παξνρήο. Ζ ρξεκαηηθή εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δηαθφςεη ηελ 

πδξνδφηεζε ηνπ θαη δελ θξνληίζεη γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ηαθηνπνίεζε εληφο 

15 εκεξψλ. 

5.  Σε πεξίπησζε εθηέιεζεο έξγσλ Γεκνηηθώλ ή Γεκνζίσλ ή ζε πξνζσξηλέο 

νιηγνήκεξεο εγθαηαζηάζεηο δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη δπλαηή ε 

ηνπνζέηεζε, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εξγνηαμηαθήο πξνζσξηλήο παξνρήο ή 

πξνζσξηλνχ θξνπλνχ αθνχ πξνζθνκηζηεί ε θαηάιιειε βεβαίσζε απφ ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ, αλ πξφθεηηαη γηα εξγνηάμην, ή άδεηα πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο. Μφιηο 

πεξαησζεί ην έξγν, ε παξνρή αθαηξείηαη, εθηφο αλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δειψζεη φηη 

επηζπκεί ηε δηαηήξεζή ηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ θαη κεηαηξέπεηαη κε 

έμνδα ηνπ πδξνιήπηε ζε άιιεο θαηεγνξίαο πδξνδφηεζε. 

 



 

Άξζξν  11
ν
  

ύλδεζε  Αθηλήησλ  εληόο Δγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ 

 

1. Όια ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην ησλ πφιεσλ ηνπ 

Γήκνπ Παηνλίαο κπνξνχλ λα πδξεπζνχλ απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, εθφζνλ 

πξνζθνκηζηνχλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαη θαηαβιεζνχλ νη απαηηνχκελεο  δαπάλεο. 

2. Τα αθίλεηα κπξνζηά απφ ηα νπνία δηέξρεηαη αγσγφο δηαλνκήο πδξεχνληαη κε 

παξνρέο πνπ ηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζην πεδνδξφκην ηεο πξφζνςεο ηνπο, ή ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή άιιε ζέζε πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηνθηήηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα 

ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

Αλ ε ξπκνηνκία δελ έρεη εθαξκνζηεί θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ππάξρεη ρψξνο 

κπξνζηά ζην αθίλεην γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ησλ πδξνκέηξσλ, 

ηφηε απηή ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλά ζηελ πιεζηέζηεξε θαηάιιειε ζέζε. Όηαλ φκσο 

εθαξκνζηεί ε εγθεθξηκέλε ξπκνηνκία, ε παξνρή κεηαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

νξηζηηθή ηεο ζέζε κε δαπάλεο ηνπ ηδηνθηήηε. 

3. Γελ είλαη δπλαηή ε πδξνδφηεζή ησλ αθηλήησλ, φηαλ δελ δηέξρεηαη αγσγφο δηαλνκήο 

κπξνζηά απφ απηά.  

4. Γελ επηηξέπεηαη ε πδξνδφηεζε νηθνπέδσλ. Καη’ εμαίξεζε κπνξνχλ λα 

πδξνδνηεζνχλ νηθφπεδα κπξνζηά απφ ηα νπνία πεξλάεη αγσγφο χδξεπζεο, κε ηηο 

αθφινπζεο  πξνυπνζέζεηο: 

 α)Υπνβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπνγξαθηθφ ηνπ νηθνπέδνπ, ζπλνδεπφκελν κε 

κηα θσηνγξαθία, πνπ απεηθνλίδεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαηά ην ρξφλν 

πδξνδφηεζήο ηνπ.  

β)Υπνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε, κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη λα 

ελεκεξψλεη ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ θαηάζηαζε 

ηνπ νηθνπέδνπ.            

γ)Ζ παξνρή ζεσξείηαη πξνζσξηλή θαη ειέγρεηαη απφ ηελ ππεξεζία. Δάλ ε 

θαηάζηαζε ηνπ νηθνπέδνπ δηαθνξνπνηεζεί, ηφηε δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε 

κέρξη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ.  

5. Οη επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ηελ πδξνδφηεζε νηθνδνκψλ εληφο ζρεδίνπ 

ησλ πφιεσλ ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο, θαηαζθεπάδνληαη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, 

ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ ηδηνθηήηε γηα ην θφζηνο επέθηαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

δηθηχνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ ππνβνιή Υπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/86 γηα ην 

ρξφλν έλαξμεο ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν  12
ν
  

ύλδεζε  Αθηλήησλ εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 

 

1. Με θνηλέο παξνρέο (νηθηαθήο ρξήζεο) κπνξνχλ λα πδξεπζνχλ ηα αθίλεηα πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ησλ πφιεσλ ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο, 

αιιά κέζα ζηα Γηνηθεηηθά φξηα  ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο θαη ζε πεξηνρέο πνπ λφκηκα 

(κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ.) εληάρζεθαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

2. Γηα θάζε αθίλεην ή ηκήκα αθηλήηνπ κε δηαθεθξηκέλε ρξήζε (δηακέξηζκα, 

θαηάζηεκα θ.ι.π.) ρνξεγείηαη κηα παξνρή νηθηαθήο ρξήζεο (θνηλή), ελψ ηα αθίλεηα 

εηδηθνχ πξννξηζκνχ (ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, βηνηερλίεο, εθπαηδεπηήξηα θιπ) 

πδξνδνηνχληαη κε παξνρέο εηδηθήο ρξήζεο. 



3. Σε θάζε πεξίπησζε πδξνδφηεζεο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαηνηθίαο ή θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ εηδηθνχ πξννξηζκνχ, ε ρνξήγεζε ηεο παξνρήο γίλεηαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο επάξθεηαο πνζνηήησλ λεξνχ θαη κεηά ηε ζπλεθηίκεζε ησλ 

ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ αθηλήηνπ. 

4. Ζ ζέζε ησλ πδξνκέηξσλ πνπ πξφθεηηαη λα πδξεχζνπλ αθίλεηα εθηφο ζρεδίνπ 

επηιέγεηαη απφ ηελ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ψζηε λα είλαη ε θαηαιιειφηεξε. Σε 

πεξίπησζε έληαμεο ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην ζην ζρέδην πφιεο  θαη 

θαηαζθεπήο ησλ πεδνδξνκίσλ, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κπνξεί λα κεηαθέξεη ηνπο 

πδξνκεηξεηέο ζην πεδνδξφκην, κε δαπάλε ησλ ηδηνθηεηψλ. Δπίζεο νη ηδηνθηήηεο 

επηβαξχλνληαη κε ηε δαπάλε γηα θάζε αλαγθαία κεηαηφπηζε ησλ παξνρψλ θαη ησλ 

πδξνκέηξσλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αθνχ φιεο νη παξνρέο εθηφο ζρεδίνπ 

ζεσξνχληαη, σο εθ ηεο κε χπαξμεο παγησκέλεο ηνπνγξαθηθήο δηακφξθσζεο, 

πξνζσξηλέο. 

5. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηέξρεηαη αγσγφο δηαλνκήο κπξνζηά απφ ην αθίλεην, 

κπνξεί λα γίλεη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ κε δαπάλεο ηνπ ηδηνθηήηε. Ζ  Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο  δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνβεί ζηελ επέθηαζε ηνπ  δηθηχνπ ηεο, αλ ν 

ηδηνθηήηεο πνπ ππέβαιε ηελ ζρεηηθή αίηεζε δελ αλαιακβάλεη παξάιιεια θαη ην 

θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο ηεο.  

6. Γηα ηελ επέθηαζε απνθαζίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία:       

 α)  Φσηνηππία ηεο άδεηαο νηθνδνκήο ηνπ θηίζκαηνο. 

 β) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε φηη κπξνζηά ή δίπια απφ ην αθίλεην ηνπ ππάξρεη δηακνξθσκέλνο 

δξφκνο. 

γ)  Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ηελ νπνία ν ηδηνθηήηεο ζα αλαιακβάλεη 

ηε δαπάλε επέθηαζεο, θαζψο θαη  ηε δαπάλε ηεο κειινληηθήο κεηαηφπηζεο ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο ζε εγθεθξηκέλν δξφκν.  

δ)   Σε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη θνηλή αίηεζε απφ ηνπο ζπληδηνθηήηεο ηνπ ίδηνπ 

αθηλήηνπ ή απφ ηδηνθηήηεο δηάθνξσλ αθηλήησλ, πξέπεη λα ππνβιεζεί θνηλή 

Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ηελ νπνία ζα αλαιακβάλνπλ φινη νη 

αηηνχληεο ηε δαπάλε επέθηαζεο θαη ηπρφλ κεηαηφπηζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 

θαη ζα βεβαηψλνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο ζηε δαπάλε 

επέθηαζεο ηνπ αγσγνχ.  

7. Ζ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

θαηά πξνηεξαηφηεηα, εθφζνλ θαηαβιεζεί ε απαηηνχκελε δαπάλε απφ ηνλ αηηνχληα 

ή ηνπο αηηνχληεο. Οη επεθηάζεηο απηέο αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο,  ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη κειινληηθά γηα ηελ 

χδξεπζε θαη άιισλ αθηλήησλ.  

8. Δπεθηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο γηα πδξνδφηεζε κεκνλσκέλσλ 

θαηαλαισηψλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζα γίλνληαη εθφζνλ ν θαηαλαισηήο 

δεζκεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη ζα θαηαλαιψλεη ζε 2-3 

εκέξεο ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

λεξνχ. 

 

 

 

 

 



Άξζξν  13
ν
  

ύλδεζε ησλ Αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο θαη Κνηλσθειώλ Οξγαληζκώλ 

 

1. Ο Γήκνο Παηνλίαο θαηαβάιιεη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ παξνρψλ χδξεπζεο πνζφ, 

πνπ απνθαζίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

2. Τα Γεκφζηα εθπαηδεπηήξηα, νη ηεξνί λανί, ηα κνπζεία, ηα δεκφζηα θνηλσθειή 

ηδξχκαηα, θαη φια ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο (επηρεηξήζεηο, 

νξγαληζκνί θιπ) θαηαβάιινπλ νιφθιεξε ηε δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο παξνρήο 

πδξνδφηεζεο ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Οη ηδηψηεο, 

πνπ εθκεηαιιεχνληαη δεκνηηθνχο ρψξνπο ή εγθαηαζηάζεηο, φπσο πεξίπηεξα, 

θαληίλεο, αλαςπθηήξηα θιπ, ππνρξενχληαη λα πιεξψλνπλ ην λεξφ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ κε ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα θαηαβάιινπλ 

ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο θαη  ζα εθδίδεηαη ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο λεξνχ 

ζην φλνκα ηνπο ή ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Ζ κε ζπκκφξθσζή ηνπο ζα 

έρεη σο ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ λεξνχ.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

Άξζξν  14
ν
 

Γαπάλε θαη ηέινο  ζύλδεζεο  κε ην δίθηπν  ύδξεπζεο 

 

1. Οη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν χδξεπζεο, 

πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ηελ δαπάλε θαη ην ηέινο ζχλδεζεο 

κε ην δίθηπν χδξεπζεο.   

2. Γαπάλε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο ζεσξείηαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο 

παξνρήο (εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ηνπ δηθηχνπ),  ελψ ηέινο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

χδξεπζεο ζεσξείηαη ε αμία ηεο παξερφκελεο απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ππεξεζίαο, 

πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

3. Με απφθαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο,  πνπ εγθξίλεηαη 

απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο, θαζνξίδνληαη θαη 

αλαπξνζαξκφδνληαη νη ηηκέο, κε βάζε ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ε δαπάλε θαη ην 

ηέινο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο.  

4. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

ηέινπο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο.  

5. Ζ δαπάλε θαη ην ηέινο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο θαηαβάιινληαη εθάπαμ, ή 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε δφζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην 

Γηεπζπληή  ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ή ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ 

δφζεσλ. 

 

Άξζξν 15
ν
 

Γαπάλε  Μεηαθνξάο, Μεηαηξνπήο,  Μεηαηόπηζεο ηεο Παξνρήο  

θαη Δπέθηαζεο Αγσγνύ 

 

1.  Ζ κεηαθνξά, κεηαηξνπή ή κεηαηφπηζε  ηεο παξνρήο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ε 

επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζρεηηθά 

άξζξα ηνπ παξφληνο κε δαπάλε ηνπ ηδηφθηεηε, ε νπνία θαζνξίδεηαη θαη εμνθιείηαη 



κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο 

ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ή ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ δφζεσλ. 

2.  Ζ θαηαζθεπή ηεο αηηνχκελεο εξγαζίαο εθηειείηαη απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κεηά 

ηελ εμφθιεζε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ή ηεο πξνθαηαβνιήο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη θαζνξηζηεί ε εμφθιεζε ζε δφζεηο.  

3. Ζ δαπάλε γηα ηε κεηαηφπηζε παξνρήο ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ηα ηξία (3) 

κέηξα ππνινγίδεηαη σο θαηαζθεπή λέαο παξνρήο. 

4. Ζ δαπάλε γηα ηε κεηαθνξά παξνρήο απφ ην πεδνδξφκην ζηελ PILOTIS κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε, ζα ππνινγίδεηαη απνινγηζηηθά γηα θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα 

κε ηελ ζρεηηθή κειέηε πνπ ζα ζπληάζζεη ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο (πιηθά θαη εξγαζία), ή ζα θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

 

 

Άξζξν  16
ν
 

Δγγύεζε ρξήζεο πδξνκεηξεηή 

 

1. Ζ χδξεπζε ηνπ αθηλήηνπ γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή εθείλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην αθίλεην κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,  εθφζνλ θαηαβάιεη ηελ εγγχεζε 

ρξήζεο πδξνκεηξεηή. Ζ εγγχεζε απηή απνηειεί πξνθαηαβνιή έλαληη ηεο 

θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ θαη επηζηξέθεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ 

δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο πδξνδφηεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εμνθιεζεί φινη 

νη ινγαξηαζκνί θαηαλάισζεο λεξνχ θαη δελ εθθξεκεί άιιε νθεηιή ηνπ πξνο ηε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε παξνρήο χδξεπζεο απφ πδξνιήπηε πνπ 

δελ έρεη θαηαβάιεη εγγχεζε.  

2. Τν χςνο ηεο εγγχεζεο ρξήζεο πδξνκεηξεηή θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε 

δηάκεηξν ηεο παξνρήο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο. Με 

φκνηα απφθαζε γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε αλαπξνζαξκνγή ηεο 

εγγχεζεο θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη εηζπξάηηεηαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο 

θαηαλάισζεο λεξνχ. 

3. Ταπηφρξνλα κε ηελ θαηαβνιή ηεο εγγχεζεο ρξήζεο πδξνκεηξεηή, ζπλάπηεηαη 

Σπκβφιαην Υδξνιεςίαο κεηαμχ θαηαλαισηή θαη Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Τν Σπκβφιαην 

Υδξνιεςίαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή θαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

      Σην Σπκβφιαην Υδξνιεςίαο θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηεο θαηνηθίαο ηνπ 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζηεξείηαη ηειεθψλνπ, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ ή 

ν αξηζκφο ηει. ζπγγελνχο ή γλσζηνχ κε ηνλ νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε εηδνπνίεζή ηνπ. 

Με ηελ απνδνρή ηνπ Σπκβνιαίνπ Υδξνιεςίαο ν θαηαλαισηήο απνδέρεηαη ηαπηφρξνλα 

φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

4.  Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπ θαηαλαισηή απφ ην αθίλεην, 

δηθαηνχηαη λα παξαθξαηά απφ ηελ εγγχεζε ηηο θάζε είδνπο νθεηιέο απηνχ, πνπ 

βεβαηψλνληαη εηο βάξνο ηνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο απνρσξήζεη απφ 

ην αθίλεην, ηνπ νπνίνπ  δελ είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο θαη εγθαηαιείςεη 

νπνηνδήπνηε ρξένο πξνο ηελ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ 

εγγχεζε, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δηθαηνχηαη λα κελ ηθαλνπνηήζεη λέα αίηεζε ηνπ γηα 

πδξνδφηεζε ή λα κεηαθέξεη ηελ νθεηιή ηνπ ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ 

ηνπ πδξνκεηξεηή ηεο λέαο δηεχζπλζήο ηνπ.  

 



Άξζξν  17
ν
 

Λνγαξηαζκνί – Γηαθνπή ιόγσ νθεηιήο. 

 

1. Ο ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο λεξνχ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ 

λεξνχ θαη ηηο δηάθνξεο επηβαξχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη επηβάιινληαη απφ ην Ν. 

1069/80. Ζ ηηκή ηνπ λεξνχ αλά θπβηθφ κέηξν, ε ειάρηζηε αλά δίκελν θαηαλάισζε 

θάζε πδξνκεηξεηή (πάγην), ην χςνο ηνπ ελνηθίνπ ηνπ πδξνκεηξεηή θαη νη ινηπέο 

επηβαξχλζεηο θαη ηέιε ηνπ Ν. 1069/80, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, πνπ ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη 

δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν.  

Ο ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο λεξνχ είλαη έληππνο θαη εθδίδεηαη θάζε ηξεηο κήλεο 

κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ πξναλαθεξφκελε απφθαζε θαη 

απνζηέιιεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ εμνθιήζεη 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαγξάθεηαη ζην έληππν ηνπ. 

2. Ζ πιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη ζηα ηακεία ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ή ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα πξαηήξηα γηα είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ππέξ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο. ε πεξίπησζε κε εκπξόζεζκεο εμόθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ε 

Γ.Δ.Τ.Α. Παηνλίαο, κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνύ ρσξίο 

άιιε εηδνπνίεζε θαη ρσξίο λα  θέξεη θακηά επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ κπνξεί 

λα πξνθύςνπλ από ηε δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο. 

Απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο θαη κέρξη ηελ πιήξε 

εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, ε νθεηιή κπνξεί λα επηβαξχλεηαη κε πξνζαπμήζεηο ή 

ηφθνπο, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο. 

3. Ζ επαλαθνξά ηεο πδξνδφηεζεο γίλεηαη κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, ηελ 

θαηαβνιή ησλ ηπρφλ πξνζαπμήζεσλ θαη ηνπ πνζνχ επαλαζχλδεζεο ηεο παξνρήο, 

πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Τν 

πνζφ επαλαζχλδεζεο ηεο παξνρήο κπνξεί λα ρξεσζεί ζηνλ ππνθείκελν ηεο 

δηαθνπήο θαηαλαισηή, έζησ θαη αλ γηα ιφγνπο ηερληθνχο δελ θαηέζηε δπλαηή ε 

δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ιφγσ ρξένπο. 

4. Μεηά ηελ δηαθνπή ιφγσ ρξένπο θαη γηα φζν ρξφλν παξακέλεη ε δηαθνπή απηή, δελ 

εθδίδεηαη ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο λεξνχ. Με απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή, κεηά απφ 

πεξίνδν δηαθνπήο κεγαιχηεξε απφ έμε κήλεο, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κπνξεί λα 

πξνβεί ζε αθαίξεζε ηεο παξνρήο θαη δηαγξαθή ηνπ πδξνιήπηε απφ ηνπο 

θαηαιφγνπο ησλ θαηαλαισηψλ. 

5. Σηνλ θαηαλαισηή πνπ παξαβηάδεη ηελ θιεηζκέλε παξνρή, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Τν ίδην πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζ' εθείλν πνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ ιφγσ ρξένπο πδξνδνηείηαη απφ άιιν πδξνιήπηε, 

θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηειεπηαίν, απφ ηνλ πδξνκεηξεηή ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

παξάλνκε πδξνδφηεζε.  Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κπνξεί, επίζεο λα πξνβεί ζηε 

δηαθνπή ηεο παξνρήο λεξνχ ζηνλ ηειεπηαίν θαηαλαισηή. 

6. Αλ κεηά ηελ πδξνδφηεζε ε έλδεημε ηνπ πδξνκεηξεηή δελ παξνπζηάδεη θαηαλάισζε, 

ν ινγαξηαζκφο ηνπ πδξνιήπηε εθδίδεηαη γηα ηελ ειάρηζηε αλά ηξίκελν θαηαλάισζε 

λεξνχ (πάγην). Με ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε εθδίδεηαη ν ινγαξηαζκφο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ιήςε ηεο ηειεπηαίαο έλδεημεο κέρξη ηελ 

εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα δηαθνπή ηεο πδξνιεςίαο, αλεμάξηεηα αλ ην 

δηάζηεκα απηφ είλαη κηθξφηεξν ηνπ ηξηκήλνπ. 

7. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάηηεη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο 

θαηαλάισζεο λεξνχ ηηο θάζε είδνπο νθεηιέο ηνπ θαηαλαισηή, πνπ αξλείηαη 



αδηθαηνιφγεηα λα εμνθιήζεη. Ζ ρξέσζε ησλ νθεηιψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο γίλεηαη 

εθάπαμ ή ζε δφζεηο αλάινγα κε ην χςνο ηεο νθεηιήο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ γηα εμφθιεζε ή ηελ 

επίδνζε ηεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Η κε εμόθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 

θαηαλάισζεο λεξνύ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ λεξνύ 

κέρξη ηελ νινζρεξή εμόθιεζή ηνπ.  
 

Άξζξν  18
ν
 

Γηαθνπή – Αθαίξεζε παξνρώλ 

 

1. Ζ πδξνδφηεζε ελφο αθηλήηνπ δηαθφπηεηαη: 

α) Ύζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή. Ζ δηαθνπή δελ είλαη δπλαηή πξηλ 

ηελ πιήξε εμφθιεζε ηπρφλ νθεηιψλ ηνπ θαηαλαισηή πξνο ηελ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

Ζ επαλαζχλδεζε  γίλεηαη χζηεξα απφ έγγξαθε  αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ 

θαηαβνιή ηεο αλάινγεο εγγχεζεο. 

β) Απφ ηελ Υπεξεζία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ. Ζ 

επαλαζχλδεζε γίλεηαη εθφζνλ αξζεί ν ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηε δηαθνπή θαη 

θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο επαλαζχλδεζεο. 

2. Αθαίξεζε ηεο παξνρήο γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή, κε ηελ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηδηνθηήηε. Καηά ηελ αθαίξεζε απνκαθξχλεηαη ην πδξφκεηξν 

θαη παξακέλεη φιε ε δηάηαμε ζηελ δηάζεζε ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, ε νπνία κπνξεί 

λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πδξνδνηήζεη άιινλ πειάηε ή γηα λα ηνπνζεηήζεη 

ζπζθεπέο ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ. 

3. Γηα θαηεδάθηζε ηεο νηθνδνκήο θαη αλέγεξζε λέαο, ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ 

αλέγεξζε θηίζκαηνο, κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, νθείιεη λα δεηήζεη λέα ζχλδεζε πδξνδφηεζεο. 

4. Αθαίξεζε παξνρψλ γίλεηαη ηέινο ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ θαη κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο. 

  

 

Άξζξν  19
ν
 

Δλζηάζεηο – Μεηώζεηο ινγαξηαζκώλ. 

 

1. Τν Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο απνθαζίδεη γεληθά , ζχκθσλα κε εηζήγεζε ηεο 

Τ.Υ. ηεο θαη αλάινγα κε ηα πδαηηθά απνζέκαηα, γηα ηελ πνιηηηθή κείσζεο 

ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ άπαμ αδηθαηνιφγεηε αχμεζε 

θαηαλάισζεο θαη εγγξάθσο δεηνχλ κείσζε ινγαξηαζκνχ.  

      Ζ ινγηθή κείσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ πξέπεη  λα είλαη πνζνζηηαία θαη ζε αλαινγία κε 

ηηο αληίζηνηρεο  πξνεγνχκελεο  θαηαλαιψζεηο.  

     Ο δηεπζπληήο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο είλαη  ππεχζπλνο  γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο 

παξαπάλσ  απνθάζεσο. 

2. Ο θαηαλαισηήο γηα θάζε ακθηζβήηεζε ηεο ρξέσζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζην 

Τκήκα θαηαλαισηψλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ. Τν Τκήκα 

Καηαλαισηψλ δηελεξγεί απηνςία θαη εάλ δηαπηζηψζεη φηη πξάγκαηη ππάξρεη 

πξνθαλήο ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί κείσζε ηεο ρξέσζεο εηζεγείηαη ζηνλ Γηεπζπληή 

ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, ν νπνίνο δηελεξγεί ηελ κείσζε. Ωο πξνθαλείο ιφγνη πνπ 

δηθαηνινγνχλ κεηψζεηο ζεσξνχληαη θπξίσο πεξηπηψζεηο αθαλνχο δηαξξνήο, 

ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κεηξεηή, ιαλζαζκέλεο ιήςεο ηεο έλδεημεο θαη 

ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο θαηά ηελ βεβαίσζε ησλ ηειψλ. Ο Γηεπζπληήο  κπνξεί ζε 



εηδηθέο πεξηπηψζεηο λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο  ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

3. Αλ απφ ην ηκήκα θαηαλαισηψλ δελ δηαπηζησζεί πξνθαλήο ιφγνο πνπ λα 

δηθαηνινγεί ηελ κείσζε θαη ν θαηαλαισηήο δελ απνδέρεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

ειέγρνπ ή δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην πνζνζηφ κείσζεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηνπ Γ.Σ. έθαλε ν Γηεπζπληήο, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε, ε νπνία 

εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο  ή ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

4. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε κφλν γηα ηνλ ηειεπηαίν 

ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ. Γηα ηνλ ίδην ινγαξηαζκφ δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί 

λέα έλζηαζε.    

5. Σε εμαηξεηηθέο θαη ηδηάδνπζεο πεξηπηψζεηο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε θαηαβνιή πνζνχ ή 

πνζνζηνχ ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ ινγαξηαζκνχ, πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν 

εληζηάκελνο άκεζα.  

6. Σε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο, νη ζπληδηνθηήηεο νξίδνπλ κε γξαπηή δήισζε ηνπο 

πξνο ηελ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο πνπ ππνγξάθεηαη απφ φινπο, θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο γηα 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε απηή, επζπλφκελνη φκσο απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ν 

θαζέλαο. 

 

Άξζξν  20
ν
 

Ιδηνθηήηεο 

 

1. Ηδηνθηήηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζεσξείηαη εθείλνο πνπ 

θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπ κε ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δειψλεη φηη είλαη θχξηνο, ςηιφο 

θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο επίζεο θαη εθείλνο ζην φλνκα ηνπ 

νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα νηθνδνκήο θαη ππνγξάθεη ηελ αίηεζε γηα ζχλδεζε ηνπ 

αθηλήηνπ κε ην δίθηπν χδξεπζεο ή ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζρεηηθά κε 

ηελ παξνρή ηνπ θαη γεληθά ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ εμεηάδεη ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη ηπρφλ 

δηεθδηθήζεηο πάλσ ζην αθίλεην πνπ πξφθεηηαη λα πδξεπηεί, νχηε ή χδξεπζε αθηλήηνπ 

απνηειεί ζηνηρείν απνδεηθηηθφ ηδηνθηεζίαο ππέξ ηνπ αηηνχληνο. 

2. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηδηνθηήηε, ν λένο ηδηνθηήηεο ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ 

ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηελ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ηελ αιιαγή ηεο ηδηνθηεζίαο, 

πξνζθνκίδνληαο ην ζρεηηθφ ζπκβφιαην ή ππεχζπλε δήισζε. Ο λένο ηδηνθηήηεο 

νθείιεη λα ελεκεξσζεί πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο αθηλήηνπ γηα ηα πηζαλά 

ρξέε πνπ έρεη απηφ ζε ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο θαη λα παξαιάβεη ην αθίλεην, αθνχ 

εμνθιεζνχλ νη νθεηιέο απηέο. Σε πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ ρσξίο 

πξνεγνχκελε εθθαζάξηζε ρξεψλ χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ν λένο ηδηνθηήηεο 

επζχλεηαη θαη γηα ηα πξν ηεο κεηαβίβαζεο ρξέε θαη ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κπνξεί λα 

δηεθδηθήζεη απφ απηφλ κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ. 

3. Ο δεισζείο σο ηδηνθηήηεο ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ δελ κπνξεί λα αληηηάμεη 

ζηελ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ειαηηψκαηα ηεο θπξηφηεηαο ή απψιεηα ηεο παξνρήο. Ζ 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε αλεχξεζεο παιηψλ παξνρψλ ζην 

πεδνδξφκην, φηαλ γη’ απηέο δελ εθδίδεηαη ινγαξηαζκφο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ. Ζ επζχλε θαη ηα έμνδα εληνπηζκνχ ηεο παξνρήο 

πδξνδφηεζεο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ραζεί, βαξχλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν  ηδηνθηήηε. 

4. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ χδξεπζε αθηλήηνπ φηαλ 

ππάξρνπλ αλεμφθιεηνη ινγαξηαζκνί απφ ηελ πδξνδφηεζε ηνπ, κέρξηο φηνπ λα 



εμνθιεζνχλ καδί κε ηηο ηπρφλ πξνζαπμήζεηο ηνπο, έζησ θαη εάλ ν πδξεπφκελνο ζην 

αθίλεην απηφ ήηαλ άιιν πξφζσπν, δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ αηηνχληα. 

5. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ, θαζίζηαηαη ζπλππεχζπλνο απέλαληη ζηε Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο θαη ζπλνθεηιέηεο εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ θαηαλαισηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

αθίλεηφ ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, γηα ηηο θάζε είδνπο νθεηιέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ πδξνδφηεζε απηνχ θαη σο εθ ηνχηνπ νθείιεη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, 

ψζηε θαηά ηελ απφδνζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ λα κελ εγθαηαιείπνληαη ρξέε πξνο ηε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάηηεη ηηο 

αλσηέξσ νθεηιέο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ θαη ε δπλαηφηεηα ηεο λα 

κεηαθέξεη ηελ απαίηεζή ηεο ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ ηεο λέαο 

δηεχζπλζεο ηνπ θαηαλαισηή, δελ απαιιάζζεη ηνλ ηδηνθηήηε απφ ηηο ζρεηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, νχηε ηνπ παξέρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ε δηθή ηνπ ππνρξέσζε έπεηαη απηήο ηνπ θαηαλαισηή. Τν δηθαίσκα 

επηινγήο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

6. Οη ηδηνθηήηεο θαη εθείλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην αθίλεην ππνρξενχληαη λα 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ ππαιιήισλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζ΄ απηφ, πξνο έιεγρν 

ή ιήςε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πδξαπιηθή ηνπο εγθαηάζηαζε. Σε πεξίπησζε 

άξλεζεο ηνπο, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ πδξνδφηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Δ' 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

Άξζξν  21
ν
  

 

1. Ζ ιήςε ησλ ελδείμεσλ ησλ πδξνκέηξσλ γίλεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ηερληθνχο 

ππαιιήινπο ηεο Δπηρείξεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (πεξηφδνπο 

θαηαλάισζεο) ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.Σ., ή έθηαθηα φηαλ 

θξηζεί αλαγθαίν. Δπίζεο ε ιήςε ησλ ελδείμεσλ ηνπ πδξνκέηξνπ είλαη δπλαηφλ λα 

γίλεη κεηά απφ έγγξαθε ή πξνθνξηθή αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή.  

2. Οη αλαθεξφκελεο ζηνλ κεηξεηή ελδείμεηο απνηεινχλ απφδεημε ηεο θαηαλάισζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ απνδέρεηαη ακθηζβεηήζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

3. Ο θαηαλαισηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξνκέηξνπ ηνπ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο απηφο ν 

θαηαλαισηήο πξέπεη λα πξνθαηαβάιεη ηελ δαπάλε ειέγρνπ πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Ο έιεγρνο ηνπ 

πδξνκέηξνπ γίλεηαη ζην δνθηκαζηήξην ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κε ηελ παξνπζία ηνπ 

θαη ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν ειέγρνπ πδξνκέηξνπ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ απηφλ 

θαη ηνλ ηερλίηε πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν. Τν πξσηφθνιιν είλαη έγθπξν θαη ρσξίο 

ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαλαισηή. Σηελ πεξίπησζε πνπ βξεζεί απφθιηζε ησλ 

κεηξήζεσλ ηνπ πδξνκέηξνπ εηο βάξνο ηνπ θαηαλαισηή ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

3% δηελεξγείηαη αλάινγε κείσζε ζηνλ ηειεπηαίν ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ 

θαη αληηθαζίζηαηαη ην πδξφκεηξν. Τν πδξφκεηξν  αληηθαζίζηαηαη επίζεο αλ βξεζεί 

λα θαηαγξάθεη κε απφθιηζε πέξαλ ηνπ 3% εηο βάξνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

4. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο  δελ έρεη θακία επζχλε αλ ε θαηαλάισζε ή κέξνο απηήο 

νθείιεηαη ζε εκθαλή δηαξξνή, απφ βιάβε ή άιιε αηηία, ησλ εζσηεξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ θαη ν θαηαλαισηήο ππνρξενχηαη ζηελ 

θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ πνπ θαηαγξάθεθε απφ ηνλ πδξνκεηξεηή. Τν 

πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο φηαλ δηαπηζηψλεη δηαξξνή ζε εζσηεξηθή 



πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα δηαθφπηεη ακέζσο ηελ πδξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ, 

ρσξίο λα  πξνεηδνπνηήζεη ηνλ θαηαλαισηή, αλ απηφο απνπζηάδεη ηε ζηηγκή ηεο 

δηαπίζησζεο θαη ηεο δηαθνπήο. Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

αθήλεη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζηε δηεχζπλζή ηνπ θαηαλαισηή  γηα ηε δηαθνπή ή 

ηελ εκθαλή απψιεηα. 

5. Σε πεξίπησζε αθαλνχο δηαξξνήο ζηελ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πδξεπφκελνπ 

αθηλήηνπ, θαη εθφζνλ απηή δηαπηζησζεί απφ  αξκφδην ηερληθφ ππάιιειν ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, ε ρξέσζε ηεο θαηαλάισζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ. Ο θαηαλαισηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηζθεπάζεη ακέζσο ηελ δηαξξνή αθήλνληαο γηα πέληε εκέξεο αθάιππην ην ζεκείν 

ηεο δηαξξνήο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηβεβαίσζε ηεο βιάβεο, αλ απηφ θξηζεί 

αλαγθαίν απφ ην ηκήκα θαηαλαισηψλ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Κάζε θαηαλάισζε 

λεξνχ κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο αθαλνχο δηαξξνήο θαη ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ, βαξχλεη νινθιεξσηηθά ηνλ θαηαλαισηή. 

6. Αλ δηαπηζησζεί φηη ν πδξνκεηξεηήο έπαςε λα ιεηηνπξγεί ή ιεηηνπξγεί 

ειαηησκαηηθά (ζηάζηκν πδξφκεηξν), ν θαηαλαισηήο ρξεψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

7. Σηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ  αλήθεη ην ζχλνιν ηεο πδξεπηηθήο δηάηαμεο πνπ 

αξρίδεη απφ ηνλ αγσγφ δηαλνκήο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ 

εζσηεξηθή ηνπ εγθαηάζηαζε θαη ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κε 

δαπάλεο ηνπ. Τν ηκήκα ηεο δηάηαμεο απφ ην (ξαθφξ κεηά ην πδξφκεηξν) θαη πξνο 

ηελ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζπληεξείηαη θαη επηζθεπάδεηαη κε θξνληίδα θαη 

δαπάλεο ηνπ ηδηνθηήηε, ην δε ηκήκα ηεο δηάηαμεο απφ ηνλ αγσγφ δηαλνκήο κέρξη θαη 

ην (ξαθφξ κεηά ην πδξφκεηξν) ζπληεξείηαη θαη επηζθεπάδεηαη κε θξνληίδα ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Δπίζεο ζε θαηαλαισηέο φπνπ ηα πδξφκεηξα βξίζθνληαη ζε 

εζσηεξηθφ ρψξν ζε θαηαθφξπθν ζπιιέθηε (Collecter), ε επζχλε ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ηεο εζσηεξηθήο δηάηαμεο θαη ην ηκήκα ηεο πδξεπηηθήο δηάηαμεο απφ ην 

βαλάθη ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζην πεδνδξφκην έσο ηνλ θαηαθφξπθν ζπιιέθηε 

πδξνκέηξσλ, ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνδνκήο, αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε. 

8. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δελ έρεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ ήζειε 

ηπρφλ πξνθιεζεί απφ δηαξξνέο ζην ρψξν ηνπ πδξνκέηξνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ην πδξφκεηξν παξακέλεη θαιπκκέλν κε ρψκαηα, ε δε αμία ηνπ λεξνχ ρξεψλεηαη 

φπσο θαηαγξάθεθε ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ ηεο δηαξξνήο σο 

αθαλνχο. 

9. Ζ δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κεηξεηή πνπ παξνπζηάδεη  βιάβε  δελ ρξεψλεηαη 

ζηνπο πδξνιήπηεο, αιιά απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Αλ φκσο, 

δεηεζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πδξνκεηξεηή, ν νπνίνο δελ 

παξνπζηάδεη βιάβε ή ειάηησκα, αιιά ιφγσ δπζπηζηίαο απηνχ, ηφηε ε δαπάλε 

ρξεψλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ζχκθσλα κε ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

 

Άξζξν  22
ν
  

Παξάλνκεο  πδξεύζεηο – Απαγνξεύζεηο 

 

1. Ζ ζχλδεζε παξνρήο, ζηελ νπνία δελ έρεη αθφκε ηνπνζεηεζεί  πδξνκεηξεηήο ή έρεη 

αθαηξεζεί απηφο, κε ελσηηθφ ζσιήλα, πδξφκεηξν ή άιιν ηξφπν απφ ηνλ πδξνιήπηε 

ρσξίο λα ηεξεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία, απνηειεί απφδεημε θινπήο λεξνχ θαη 

ηηκσξείηαη κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 



2. Κινπή απνηειεί επίζεο θαη ε απηφβνπιε ζχλδεζε ηδησηηθήο παξνρήο θαη ε ιήςε 

λεξνχ απφ θξνπλνχο ππξφζβεζεο θαη πνηίζκαηνο δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ θήπσλ γηα 

ρξήζε δηαθνξεηηθή απφ εθείλε γηα ηελ νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ηηκσξείηαη 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν. 

3. Σε πεξίπησζε ζθφπηκεο παξέκβαζεο ζηνλ κεηξεηή κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο 

θαηαγξαθφκελεο πνζφηεηαο λεξνχ, ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δηαθφπηεη ηελ παξνρή ρσξίο 

άιιε πξνεηδνπνίεζε θαη ρσξίο επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ ελδερφκελα 

πξνθιεζεί. Γηα ηελ κεησκέλε θαηαλάισζε ε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ρξεψλεη ζηνλ 

πδξνιήπηε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ θαηαλαιψζεθε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, πξνζαπμεκέλν κε πνζνζηφ 50% θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

θαηαθχγεη ζηελ Πνηληθή Γηθαηνζχλε θαη λα δεηήζεη θάζε αζηηθή απνδεκίσζε. 

4. Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε λεξνχ ζε άιιν αθίλεην πιελ ηνπ πδξεπφκελνπ, εθηφο 

θαη αλ ηνχην θαη’ εμαίξεζε έρεη επηηξαπεί γηα εηδηθνχο ιφγνπο απφ ηελ Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο. 

5. Απαγνξεχεηαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο 

λα πξνκεζεχνληαη απφ ηξίηνπο θαη κε ηξφπν πνπ δελ έρεη ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο Υγείαο, λεξφ πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

6. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε ηνπ πδξνιήπηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο (πδξφκεηξα, παξνρέο, θξεάηηα, αγσγνχο θ.ι.π.). Ζ επέκβαζε 

ηηκσξείηαη πνηληθά, ε δε δαπάλε γηα ηπρφλ βιάβε βαξχλεη ηνλ πδξνιήπηε, ζηνλ νπνίν 

ρξεψλεηαη ε απνθαηάζηαζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

7. Δθείλνη πνπ πξνμελνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

δίθηπα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνδεκηψζνπλ ηελ Δπηρείξεζε, 

γηα ηελ επηζθεπή ηεο θζνξάο. Ζ επηζθεπή ηεο θζνξάο γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

απφ ηε Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθεπήο ζπληάζζεηαη 

επηκέηξεζε θαη ινγαξηαζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη απνζηέιινληαη ζηνλ ππφρξεν ηεο 

δεκηάο γηα εμφθιεζε. Αλ ν ππφρξενο αξλεζεί λα εμνθιήζεη ηνλ παξαπάλσ 

ινγαξηαζκφ, ζπληάζζεηαη Πξσηφθνιιν Εεκηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ηερληθνχο 

ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, πνπ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη επηδίδεηαη λφκηκα ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 

1069/80. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

επίδνζε, ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν αλαθνπήο κε δηθαζηηθή 

απφθαζε, ε ζρεηηθή απαίηεζε ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κπνξεί  λα  ρξεψλεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο λεξνχ ηνπ ππφρξενπ. Ζ κε εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

επηθέξεη ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ λεξνχ.  

 

 

 

Άξζξν  23
ν
  

Γηαηάμεηο πγηεηλνινγηθήο θύζεο 

                                        

1. Απαγνξεχεηαη ε γεηηλίαζε ησλ θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο κε 

ζπγθξνηήκαηα βφζξσλ, απνξξνθεηηθά ή θαη ζηεγαλά, κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ή 

ζσιελψζεηο κεηαθνξάο θαπζίκσλ. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

δεηά βεβαηψζεηο απφ ην αξκφδην Τκήκα Υγείαο θαη ηνπο πδξνιήπηεο ζρεηηθά κε ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πθηζηάκελσλ βφζξσλ. Οη ηδηνθηήηεο απηψλ νθείινπλ λα 

επηηξέπνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο λα επηβεβαηψλεη 



επί ηφπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά,  πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ πδξνδφηεζε 

αθηλήησλ πνπ δελ απνρεηεχνληαη ζην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

2. Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ πάλσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

χδξεπζεο, ρσξίο λα έρεη ιεθζεί  πξφλνηα πξνζηαζίαο ηνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε 

Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζέηεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγσγψλ, κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο δηαθφπηεη ηελ παξνρή λεξνχ. Ζ επαλαζχλδεζε κε ην 

δίθηπν χδξεπζεο γίλεηαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο απνρέηεπζεο θαη κε δαπάλεο 

ηνπ πδξνιήπηε.  

3. Απαγνξεχεηαη ε πδξνδφηεζε αθηλήηνπ ή ε ηνπνζέηεζε δεχηεξεο θαη πιένλ 

παξνρήο, εάλ ην αθίλεην δελ έρεη ζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν δίθηπν απνρέηεπζεο, 

πνπ δηέξρεηαη κπξνζηά απφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

απνρέηεπζεο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θαη ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

4. Σε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία δελ απνθαζίζηαηαη 

εληφο δχν εκεξψλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο, δηαθφπηεηαη ρσξίο πξφζζεηεο δηαηππψζεηο 

ε πδξνδφηεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ απφ ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα αθηλήηνπ. Ζ 

δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο κπνξεί λα έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα ή θαη κφληκν 

αλάινγα κε ηελ ζπκκφξθσζε ή κε ησλ ππεπζχλσλ ηεο βιάβεο. Σε πεξηπηψζεηο 

κφληκνπ ραξαθηήξα δηαθνπήο απαηηείηαη ε θαηαβνιή δηθαηψκαηνο επαλαζχλδεζεο 

θαη αίηεζε ησλ πδξνιεπηψλ γηα λα απνθαηαζηαζεί ε θαλνληθή πδξνδφηεζε. 

5. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο θέξεη επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα θαη γεληθά ηελ πγηεηλή παξνρή 

λεξνχ ζην δίθηπν επζχλεο ηεο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο (βάλα 

πεδνδξνκίνπ) πξηλ ηα πδξφκεηξα. 

6. Ζ Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κπνξεί λα αξλεζεί ή λα δηαθφςεη ηελ πδξνδφηεζε θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, φηαλ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο θηλδχλνπ ξχπαλζεο ή κφιπλζεο 

ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 

7. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο νπνηνπδήπνηε είδνπο ζσιήλσλ γηα 

ηελ κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ απφ ηε βξχζε ζε δηάθνξνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 

θαη αληίζηξνθα (βπηία, ληεπφδηηα, δεμακελέο θιπ) γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ 

αλαξξφθεζεο λεξνχ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο πδξνδφηεζεο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν 

απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά λεξνχ κέζσ νησλδήπνηε ζσιελψζεσλ απεπζείαο απφ 

θνηλφρξεζηεο βξχζεο ή παξνρέο ή θξνπλνχο ππξφζβεζεο ή πνηίζκαηνο δεκνζίσλ 

θήπσλ. 

8. Απαγνξεχεηαη ηέινο ε έλσζε εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο κε θξνπλνχο 

ππξφζβεζεο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε πεγή πδξνιεςίαο, έζησ θη αλ κεζνιαβνχλ 

δηαθφπηεο – βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο. 

 

 

Άξζξν 24
ν
  

Σειηθέο  Γηαηάμεηο 

 
1. Μεηά ηε ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη ηελ 

θαηαβνιή ηεο εγγχεζεο ρξήζεο πδξνκεηξεηή απφ κέξνπο ηνπ πδξνιήπηε, 

θαηαξηίδεηαη κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο ζχκβαζε πξνζρψξεζεο, κε 

ηελ νπνία ν πειάηεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ παξφληα 

Καλνληζκνχ, θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζή ηνπ κε ζρεηηθέο 

απνθάζεηο  ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο. 

2. Κάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ξπζκίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 23 παξ. 3 ηνπ Ν. 1069/80. Οη πδξνιήπηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε 



ηηο απνθάζεηο απηέο. Ζ κε ζπκκφξθσζεο ηνπο ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο 

λεξνχ θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ.  

3. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Παηνλίαο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ χδξεπζε, εθ’ φζνλ ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ δελ ππάξρεη πξφβιεςε επί ησλ ζεκάησλ πνπ απηέο επηιακβάλνληαη θαη 

ξπζκίδνπλ. 

4. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Παηνλίαο απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην 

Παηνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 3 ηνπ Ν. 1069/80, φπσο απηφ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
 


